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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas Tenisa sporta skola” (turpmāk - Liepājas 
Tenisa sporta skola) ir Liepājas pilsētas Domes dibināta izglītības iestāde profesionālās ievirzes 
izglītības un interešu programmu īstenošanai, kura savu darbību veic Domes pārraudzībā un ir 
tieši pakļauta Sporta pārvaldei. 

Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, 
Sporta likums un citi normatīvie akti, kā arī Skolas nolikums. Skolas juridiskā adrese: Liepāja, 
“Jūrmalas parks 5”, LV-3401. Skolas atrašanās vieta: “Jūrmalas parks 5”, Liepāja, LV-3401 un 
Liedaga iela 7, Liepāja, LV-3416. Skolai ir sava simbolika, logotips, pašvaldības saskaņotas 
veidlapas, zīmogs ar Liepājas pilsētas ģerboņa attēlu un pilnas skolas nosaukumu, tai ir savi 
budžeta līdzekļi apstiprinātā Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes Liepājas pilsētas Domes 
Sporta pārvaldes budžetā, Liepājas pilsētas pašvaldības Finanšu norēķinu kasē un Valsts kases 
norēķinu kontos. 

Liepājas Tenisa sporta skola tiek finansēta no Liepājas pilsētas Domes budžeta un no 
valsts mērķdotācijām pedagogu atalgojumam. Skolas papildus ieņēmumi ir no vecāku 
līdzfinansējuma maksas. Skolai iedalīti finanšu resursi tiek izlietoti apstiprinātā budžeta 
ietvaros saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 

Liepājas Tenisa sporta skola kā atsevišķa sporta skola sāka darboties 1990. gada 1. 
februārī, saskaņā ar Latvijas IZM pavēli Nr. 29 no 23.01.1990. Pirms tam tenisa nodaļa bija 
Kompleksās sporta skolas sastāvdaļa. 

Liepājas Tenisa sporta skolā ir 203 izglītojamie, no kuriem 176 ir profesionālās ievirzes 
sporta izglītības programmā un 27 interešu izglītības programmā. Liepājas Tenisa sporta skolas 
profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas kodi: Teniss - 20V81300 un 30V81300. 

 
1.diagramma. Izglītojamo skaits 
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2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi 

Liepājas Tenisa sporta skolas darbības pamatmērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt 
un īstenot izglītību, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes sporta izglītības mērķu sasniegšanu 
- veseli, fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas personības veidošanu, kas ir motivēti aktīvam, 
kustīgam dzīvesveidam un apzinās sporta kā vērtības nozīmi. 

Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojoša un audzinoša darbība. Prioritātes ir 
izglītojamo sagatavošana sacensībām atbilstoši savām spējām, talantīgāko sportistu motivēšana 
augstu sporta rezultātu sasniegšanai sacensībās. 
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3. Iepriekšējās vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde 

Liepājas Tenisa sporta skolas izglītības programma Teniss 20V81300, 30V81300 
akreditēta no 2017. gada 20. oktobra līdz 2019. gada 19. oktobrim (uz diviem gadiem), 
Izglītības Kvalitātes valsts dienesta izglītības iestādes akreditācijas lapa Nr. AI 10812 un AI 
10813. 

2017.gadā Liepājas Tenisa sporta skolā tika veikta akreditācija, kuras gaitā akreditācijas 
ekspertu komisija veica sekojošus ieteikumus sporta skolas turpmākās darbības uzlabošanai. 
 

1.tabula. Ieteikumu saraksts un statuss 
 

Joma/ 
Kritērijs 

Ieteikumi Statuss 

1. Nepieciešams aktualizēt izglītības programmas atbilstoši spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem un izdot attiecīgu direktora 
rīkojumu. 

Izpildīts. 

2.1. Skolas vadībai nepieciešams regulāri veikt treniņu nodarbību 
vērošanu, lai savlaicīgi sniegtu atbalstu treneriem un nodrošinātu 
kvalitatīvu mācību procesu skolā. 

Treniņu nodarbības vēro 
gan Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestādes 
“Liepājas pilsētas domes 
Sporta pārvalde” 
metodiķis, gan sporta 
skolas direktora vietnieks 
izglītības jomā. 

4.2 Skolai jāizstrādā rīcības plāns, ja izglītības iestāde konstatē vai ir 
aizdomas, ka izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību 
izraisošas vielas, ieročus, kā arī izglītojamo vecākiem un citām 
personām saistoša uzturēšanās kārtība izglītības iestādē. 

2018.gada 1.novembrī 
Liepājas Tenisa sporta 
skolā ir stājies spēkā 
nolikums “Rīcības plāns, 
ja konstatē vai ir 
aizdomas, ka 
izglītojamais lieto, glabā 
vai izplata atkarību 
izraisošas vielas”. 

5.2. Skolā nepieciešams redzamā vietā novietot valsts karogu, lielo 
valsts ģerboni un valsts himnas tekstu. Rast iespēju veikt 
patriotisko audzināšanu. 

Izpildīts. 

5.2. Skolas vadībai jāpieprasa normatīvajos aktos noteiktie pārbaužu 
akti, jo tie nav pieejami. Skolai nepieciešams ieviest kontroles 
institūciju veikto pārbaužu aktu reģistrācijas žurnāls. 

Izpildīts. 

6.2. Skolu no 2015. gada vada direktora p.i. skolas darba kvalitatīvai 
īstenošanai ir nepieciešams veikt atbilstošās darbības, lai ieceltu 
pastāvīgu direktoru ar atbilstošu izglītību un nepieciešamajām 
kompetencēm. 

Kopš 2019.gada 2. 
janvāra skolas direktora 
amatā ir direktors ar 
atbilstošām kompetencēm 
un izglītību. 

6.2. Skolā jāizstrādā profesionālās kompetences pilnveides plāns. Izpildīts. 
7.1. Skolai jāizstrādā mācību līdzekļu, inventāra, aprīkojuma un citu 

resursu pilnveides un atjaunošanas plāns. 
Izpildīts. 

7.1. Skolai katra mācību gada beigās nepieciešams veikt darba analīzi 
un noteikt turpmākos mērķus un uzdevumus. 

Tuvojoties mācību gada 
beigām tiek veikta 
darbinieku anketēšana, 
individuālas pārrunas, 
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darba analīze un 
turpmāko mērķu un 
uzdevumu noteikšana. 

7.2. Nepieciešams skolas dokumentāciju sakārtot atbilstoši 
nomenklatūrai, lietu nomenklatūru aktualizēt un saskaņot ar 
Latvijas nacionālo arhīvu. 

Izpildīts. 

7.2. Nepieciešams aktualizēt amata aprakstus un noformēt tos 
atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

Izpildīts. 

7.2. Pēc skolas nolikuma saskaņošanas ar domi, tas jāiesniedz 
Izglītības kvalitātes valsts dienestā. 

Izpildīts. 

7.2. Izglītojamo lietās nepieciešams ievietot normatīvajos aktos 
noteiktos rīkojumus. 

Regulāri tiek pildīts. 

7.2. Pedagoģiskās padomes sēdi nepieciešams sākt ar jautājumiem par 
lēmumu izpildi. 

Regulāri tiek pildīts. 

7.2. Lai nodrošinātu kvalitatīvu darbu, skolā nepieciešams izveidot 
kontroles sistēmu. 

Izpildīts. 
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4. Iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos 

4.1. Mācību saturs - iestādes īstenotās izglītības programmās 

Liepājas Tenisa sporta skola 2018/2019. mācību gadā realizē 2 licencētas profesionālās 
ievirzes izglītības programmas: 

• Teniss 20V 81300, licence nr. P-15602; 
• Teniss 30V 81300, licence nr. P-15603. 

Pielikumā lietotie saīsinājumi: 
• SSG - sākuma sagatavošanas grupa; 
• MT-1 - mācību treniņu pirmā apmācības gada grupa; 
• MT-2 - mācību treniņu otrā apmācības gada grupa; 
• MT-3 - mācību treniņu trešā apmācības gada grupa; 
• MT-4 - mācību treniņu ceturtā apmācības gada grupa; 
• MT-5 - mācību treniņu piektā apmācības gada grupa; 
• MT-6 - mācību treniņu sestā apmācības gada grupa; 
• MT-7 - mācību treniņu septītā apmācības gada grupa; 
• SMP-1 - sporta meistarības pilnveidošanas pirmā apmācības gada grupa; 
• SMP-2 - sporta meistarības pilnveidošanas otrā apmācības gada grupa; 
• SMP-3 - sporta meistarības pilnveidošanas trešā apmācības gada grupa; 
• ASM - augstākās sporta meistarības grupa. 

Liepājas Tenisa sporta skolas profesionālās ievirzes izglītības grupas 2018./2019. 
mācību gadā. (2. tabula). 

 
2.tabula. Profesionālās ievirzes grupas 2018./2019. mācību gadā 

 
Nr.p.k. Grupas  Grupas nosaukums Izglītojamo 

skaits 
Treneris 

1.  SSG 
  

SSG (2) Agate Gurecka (Teniss) 12 Agate Gurecka 
SSG Judīte Petrutīte (Teniss) 10 Agate Gurecka 

2.  MT-1  MT-1(2) Agate Gurecka (Teniss) 
 

8 Agate Gurecka 
Gvido Šalms 

MT-1 Agate Gurecka (Teniss) 9 Agate Gurecka 
Gvido Šalms 

3.  MT-2  MT-2 Daņils Kozlovs (Teniss) 11 Daņils Kozlovs 
Gundars Lauva 
Gvido Šalms 

MT-2 Ina Kublačova (Teniss) 10 Ina Kublačova 
Gundars Lauva  
Gvido Šalms 

MT-2 Judīte Petrutīte (Teniss) 8 Agate Gurecka  
Gvido Šalms 

MT-2 Judīte Petrutīte (2) (Teniss) 8 Agate Gurecka  
Gvido Šalms 

4.  MT-3  MT-3 (1) Dainis Bernāts (Teniss) 9 Dainis Bernāts 
Gundars Lauva 
Gvido Šalms 

MT-3 (2) Dainis Bernāts (Teniss) 9 Dainis Bernāts 
Gundars Lauva 
Gvido Šalms 
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MT-3 Aivars Rozentāls (Teniss) 8 Aivars Rozentāls 
Gundars Lauva 
Gvido Šalms 

MT-3 Evija Reinfelde (Teniss) 15 Evija Reinfelde 
Toms Rolis 
Gvido Šalms 

MT-3 Ina Kublačova (Teniss) 9 Ina Kublačova 
Uģis Vīva  
Gvido Šalms 

MT-3 Olga Bordjugova (Teniss) 9 Olga Bordjugova 
Toms Rolis 

5.  MT-6 MT-6 Evija Reinfelde (Teniss) 9 Evija Reinfelde 
Toms Rolis 
Uģis Vīva 
Gundars Lauva 

MT-6 Ina Kublačova (Teniss) 7 Ina Kublačova 
Toms Rolis 
Gundars Lauva 

6.  MT-7  MT-7 Olga Bordjugova (Teniss) 9 Olga Bordjugova 
Toms Rolis 
Gundars Lauva 

7.  SMP-3  SMP-3 Daņils Kozlovs (Teniss) 3 Daņils Kozlovs 
Toms Rolis 
Gundars Lauva 

SMP-3 Evija Reinfelde (Teniss) 5 Evija Reinfelde 
Toms Rolis 
Gundars Lauva  
Uģis Vīva 

SMP-3 Ina Kublačova (Teniss) 3 Ina Kublačova 
Toms Rolis 
Gundars Lauva 
Uģis Vīva 

SMP-3 Olga Bordjugova (Teniss) 3 Olga Bordjugova 
Gundars Lauva 

8.  ASM  ASM Daņils Kozlovs (Teniss) 2 Daņils Kozlovs 
Toms Rolis 
Gundars Lauva 

Kopā: 176  
 
Pavisam kopā 22 profesionālās ievirzes grupas ar 176 izglītojamie. Skolā darbojas 9 

tenisa treneri, 2 vispārējās fiziskās sagatavošanas treneri. Skolā ir pieejami īstenojamo 
programmu specifikai atbilstoši mācību un metodiskie līdzekļi. Esošais mācību līdzekļu un 
inventāru klāsts pamatā nodrošina vispusīgās fiziskās sagatavotības un tenisa treniņu 
programmu apguvi. Sporta skolā pedagogiem un izglītojamiem ir pieejami izziņas materiāli un 
literatūra. Mācību līdzekļu izvēle ir mērķtiecīga, pamatota un veido vienotu sistēmu visā 
izglītības iestādē atbilstoši izglītības iestādes īstenojamo teorētisko nodarbību un treniņu 
programmu mērķiem un izglītības programmu prasībām. 

 
Vērtējums - Labi 
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4.2. Mācīšana un mācīšanās 

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

Liepājas Tenisa sporta skolā notiek izglītības programmā paredzētās mācību treniņu 
nodarbības un teorētiskās nodarbības pēc iepriekš sastādīta nodarbību grafika. Treniņu un 
sacensību kalendāra plāns ir apstiprināts un visiem pieejams sporta skolas administrācijas 
telpās, tīmekļa vietnē un Latvijas tenisa savienības sacensību kalendārā. 

Regulāri tiek veikta treniņu hospitēšana un analīze. Regulāri tiek veikta mācību treniņu 
nodarbību uzskaites žurnālu kontrole, veicot ierakstu pārbaudi. Tiek veikta sacensību rezultātu 
uzskaite un sakārtota atbilstoši attiecīgajām dokumentu aizpildīšanas un lietvedības prasībām. 

Liepājas Tenisa sporta skolā ir izstrādāti noteikumi par izglītojamo uzņemšanas un 
atskaitīšanas kārtību, saskaņā ar Profesionālās izglītības likumu. Tiek ievērota sporta veidu 
mācību grupu komplektēšanas pamatnosacījumi visos sagatavotības posmos un tiek ievēroti 
optimālie izglītojamo vecuma nosacījumi tenisā, saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 508 no 2017. 
gada 29. augusta. Sakārtota izglītojamo reģistrācijas un uzskaites dokumentācija. Iestājoties 
sporta skolā, izglītojamie un viņu vecāki, tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības drošības 
noteikumiem un uzvedības ētikas kodeksu, atrodoties treniņu nodarbībās atklātos laukumos, 
LOC Tenisa hallē, kā arī piedaloties sacensībās. 

Treniņu un teorētisko nodarbību procesā izmanto daudzveidīgas mācību metodes. 
Liepājas Tenisa sporta skolā izglītojamiem un treneriem ir pieejami video materiāli mācību 
procesa pilnveidošanai, kā arī telpa, kur treneri īsteno teorētiskās nodarbības. Izglītības 
nodarbības notiek atbilstoši katra izglītojamā spējām un vecumam. 

Sporta skola mācību procesā izmanto mūsdienīgus mācību līdzekļus un modernu 
aprīkojumu. Pēdējos gados pasaulē ļoti populārs ir kļuvis mini teniss, kur jaunāko izglītojamo 
apmācība norisinās pēc īpaši izstrādātas metodoloģijas un tiek izmantots atbilstoši izglītojamo 
vecumam piemērots inventārs. Novitātes mini tenisa ieviešanā notiek saskaņā ar Starptautiskās 
tenisa federācijas un Latvijas tenisa savienības noteikumiem. 

Liepājas Tenisa sporta skolas izglītojamie piedalās sacensībās, saskaņā ar Latvijas 
tenisa savienības un sporta skolas sacensību kalendāru, sastādītu atbilstoši kalendārajam 
gadam, kas ir aplūkojams interneta vidē, kā arī pieejams ikvienam trenerim, izglītojamiem un 
vecākiem pie sporta skolas administrācijas. 

 
Vērtējums - Labi 

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

Mācību gada sākumā izglītojamiem tiek iepazīstināti ar ētikas kodeksu un iekšējā 
kārtības noteikumiem. Izglītojamie zina un izprot izvirzītās prasības. 

Skolā informācijas apmaiņa starp vadību, pedagogiem, izglītojamiem un izglītojamo 
ģimeni notiek pamatā tālruni, e-pastu, individuālās tikšanās reizēs klātienē un vecāku sapulcēs. 

Skolas izglītojamajiem ir pieejama mūsdienīga sporta bāze kā arī tiek nodrošināti ar 
atbilstošu inventāru, lai veiktu programmā un noteikumos noteiktās prasības. Īstenojot mācību 
treniņu programmu, izglītojamajiem ir visas iespējas izmantot resursus, ko piedāvā sporta 
skola. Teorētisko nodarbību īstenošanai tiek izmantotas jaunākās informāciju tehnoloģijas, kā 
arī interneta resursi. Ir pieejama literatūra un video materiāli par tenisu, noteikumiem un 
apmācības metodiku. 

Izglītojamie piedalās dažāda līmeņa sacensībās. Skolā strādā pie tā, lai nodrošinātu 
labāko sagatavošanu, lai izglītojamos iesaistītu augstākās pakāpes sacensībās. Treneri veic 
uzskaiti un analīzi par sporta rezultātiem un piedalīšanos sacensībās. Izvērtējot analīzes 
rezultātus, tiek plānota un pilnveidota tālākā mācību darbība. 
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Skola uzskaita mācību stundu kavējumus, iemeslus pārrunā individuālās sarunās ar 
treneriem un izglītojamā vecākiem. 

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesu sastāvdaļa 

Liepājas Tenisa sporta skolā regulāri tiek izvērtēti izglītojamo sasniegumi dažāda 
mēroga tenisa sacensībās pēc izcīnītās vietas. Regulāri tiek veikta izglītojamo sportisko 
sasniegumu analīze. Treneri veic uzskaiti, kurā atspoguļojas kādās sacensībās katrs 
izglītojamais ir piedalījies, ar ko spēlējis un kādu vietu ieguvis. Ir izstrādāts reglaments par 
izglītojamo uzņemšanas un pārcelšanas kārtību. Pamatojoties uz iegūto informāciju, katrs 
treneris saviem izglītojamiem izvirza jaunus uzdevumus, kas tiek izmantoti turpmākā mācību 
treniņu procesā, vienlaicīgi veicinot izglītojamo sportisko meistarību un izaugsmi. Liepājas 
Tenisa sporta skolā ir pieejami sacensību nolikumi, kurās ir piedalījušies izglītojamie. 

 
Vērtējums - Ļoti labi  

4.3. Izglītojamo sasniegumi 

4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

Izglītojamie sekmīgi apgūst programmā paredzētās praktiskās iemaņas. Izglītojamie 
apmeklē treniņus, veic ikdienas darbu mācību treniņu nodarbībās. 

Piedalās kalendārā paredzētajās sacensībās. Kontroles normatīvu rezultāti tiek fiksēti 
treneru darba uzskaites žurnālos, tiek analizēti sasniegumi un to rezultāti vērtēti. Tiek rūpīgi 
izvērtēts katrs perspektīvais izglītojamais par iespēju iekļūt Latvijas izlasē. 

 
Vērtējums - Ļoti labi 

4.3.2. Izglītojamo sasniegumi sacensībās 

2018. gada sasniegumi 
Patrīcija Špaka 

• 2.vieta Eiropas Jauniešu čempionātā U16 Maskavā, Krievijā; 
• 5.vieta Latvijas U16 izlases sastāvā TE Summer Cups finālturnīrā Budapeštā, 

Ungārijā; 
• 1.vieta Starptautiskajā ITF Ādaži Open vienspēlēs un dubulspēlēs; 
• 1.vieta Starptautiskajā Junior ITF turnīrā Riga Open vienspēlēs un dubultspēlēs; 
• 2.vieta Starptautiskajā ITF turnīrā Šauļos, Lietuvā; 
• 2.vieta Latvijas Republikas Jauniešu čempionātā U18 grupā; 
• 1.vietu ieguvusi 3 reizes LTS kausa U18 posmos; 

Elza Tomase 
• 1.vieta Starptautiskajā TE U16 turnīrā vienspēlēs un 2.vieta dubultspēlēs 

Vaiblingenā, Vācijā; 
• 1.vieta Starptautiskajā TE U16 turnīrā Ulmā, Vācijā; 
• 2.vieta Starptautiskajā ITF Prince CUP Liepājā; 
• 2.vieta Latvijas Republikas pieaugušo čempionātā; 
• 1.vieta un 2.vieta LTS kausa U18 posmos; 
• 2.vieta LTS kausa sieviešu grupā; 

Rebeka Mertena 
• 1.vieta Latvijas Republikas pieaugušo čempionātā; 
• Uzņemta University of Tennessee, Knoxville tenisa atlētu programmā; 

Alise Vindiga 
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• 2.vieta Starptautiskajā TE U16 turnīrā dubultspēlēs Vaiblingenā, Vācijā; 
• 3./4.vieta Starptautiskajā TE Jelgava Open dubulspēlēs; 
• 2.vieta Latvijas Republikas Jauniešu čempionātā U16 grupā; 
• 4.vieta LTS kausa U18 MASTERS; 
• 2.vietu ieguvusi 2 reizes, 3.vieta un 4.vieta LTS kausa U18 posmos; 
• 2.vieta LTS kausa sieviešu grupā; 

Valērijs Vorobjovs 
• 3./4.vieta Starptautiskajā TE Riga Open U16 vienspēlēs un dubultspēlēs; 
• 2.vieta Starptautiskajā ITF Prince CUP Liepāja dubultspēlēs; 
• 3./4.vieta Starptautiskajā TE Jelgava Open dubulspēlēs; 
• 1.vieta, 2.vieta un 4.vietu ieguvis 2 reizes LTS kausa U18 posmos; 

Renārs Grodskis 
• 1.vieta Latvijas Republikas Jauniešu čempionātā U18 grupā; 
• 2.vietu ieguvis 2 reizes un 3.vieta LTS kausa U18 posmos; 

Enija Paula Aploka 
• 1.vieta LTS kausa U14 MASTERS; 
• 1. vieta Latvijas izlases U13 sastāvā SEB Baltic Future Cup turnīrā Tallinā, 

Igaunijā; 
• 4.vieta Latvijas Republikas Jauniešu čempionātā U14 grupā; 
• 3.vieta LTS kausa U14 posmā; 

Evelīna Ķīvīte 
• 1.vieta Latvijas Republikas Jauniešu čempionātā U14 grupā; 
• 2.vieta LTS kausa U14 MASTERS; 

Dāvis Rolis 
• 1. vieta Latvijas izlases U13 sastāvā SEB Baltic Future Cup turnīrā Tallinā, 

Igaunijā; 
• 2.vieta Latvijas Republikas Jauniešu čempionātā U14 grupā; 
• 3./4.vieta Starptautiskajā TE Ādaži Open dubulspēlēs; 
• 2.vieta LTS kausa U14 MASTERS; 
• 3.vieta LTS kausa U14 posmā; 

Dāvids Špaks 
• 3.vietu ieguvis 3 reizes LTS kausa U14 posmos; 

Elizabete Marta Hamitova 
• 1. vieta Latvijas izlases U9 sastāvā SEB Baltic Future Cup turnīrā Tallinā, 

Igaunijā; 
Anna Azarova 

• 1. vieta Latvijas izlases U9 sastāvā SEB Baltic Future Cup turnīrā Tallinā, 
Igaunijā; 

Un citi sasniegumi. 
 

2019.gada sasniegumi 
Patrīcija Špaka  

• 1. vieta Starptautiskajā turnīrā Estonian Junior Open, Tallīnā Igaunijā, 
dubultspēlēs un 17.-32.vieta vienspēlēs; 

• 1. vieta Starptautiskajā turnīrā Empire Cup 2019, Trnavā, Slovākijā dubultspēlēs 
un 9./16. vieta vienspēlēs; 

• 2.vieta Starptautiskajā turnīrā Koza Wos Cup I, Stambulā Turcijā dubultspēlēs, 
9./16.vieta vienspēlēs; 

• Latvijas izlases sastāvā Federācijas kausa Pasaules II grupā, Rīgā; 
• Latvijas izlases sastāvā Federācijas kausa Pasaules I grupā, Rīgā; 
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Elza Tomase 
• 1. vieta LTS kauss sievietēm, vīriešiem 4.posms, vienspēlēs; 
• 2 vieta LTS kauss sievietēm, vīriešiem 2.posms, vienspēlēs; 
• 2. vieta Starptautiskajā turnīrā Warsaw Open, Varšavā Polijā vienspēlēs, 5./8. 

vieta dubultspēlēs; 
• 2. vieta Starptautiskajā turnīrā Mziuri Cup2019, Tbilisi Gruzijā dubultspēlēs, 

3./4. vieta vienspēlēs; 
Dāvis Rolis 

• 1. vieta LTS kauss U14, 2.posms, vienspēlēs; 
• 2. vieta LTS kauss U18, 3.posms, vienspēlēs; 
• 1. vieta Starptautiskajā turnīrā Narva Cup, Narvā Igaunijā, dubultspēlēs, 2. vieta 

dubultspēlēs; 
• 2. vieta Starptautiskajā turnīrā Estonian Junior Open, Tallinā Igaunijā, 

dubultspēlēs un 5./8. vieta vienspēlēs; 
• 3.vietu kvalifikācijas turnīrā Latvijas izlases sastāvā TE starptautiskajā 

kvalifikācijas turnīrā nacionālajām komandām “European Summer Cups 14 & 
Under Boys” (Eiropas vasaras kauss U14), Murcia, Spānija, vienspēlēs; 

Dāvids Špaks 
• 2. vieta LTS kauss U18, 5.posms, vienspēlēs; 
• 3./4. vieta Starptautiskajā turnīrā Estonian Junior Open, Tallinā Igaunijā, 

dubultspēlēs; 
Evelīna Ķīvīte 

• 3. vieta LTS kauss U18, 5. posms, vienspēlēs; 
Enija Paula Aploka 

• 1. vieta LTS kauss U14, 1.posms, vienspēlēs; 
• 1. vieta LTS kauss U14, 2.posms, vienspēlēs; 
• 2. vieta LTS kauss U18, 2.posms, vienspēlēs; 
• 3./4. vieta Starptautiskajā turnīrā Toyota Cup, Šauļos Lietuvā, dubultspēlēs un 

5./8. vieta vienspēlēs. 
 

Sasniegumi Latvijas Jaunatnes VIII olimpiādē 
Vienspēlēs: 

• Dāvids Špaks - 1. vieta; 
• Kārlis Vēberis - 4. vieta; 
• Elza Tomase - 1. vieta; 
• Alise Vindiga - 2. vieta; 

Dubultspēlēs: 
• Dāvis Rolis un Dāvids Špaks - 1. vieta; 
• Kārlis Vēberis un Didzis Vārna - 4. vieta; 
• Elza Tomase un Alise Vindiga - 1. vieta. 
 

ITF reitings 
• Patrīcija Špaka - 216.vietā; 
• Elza Tomase - 369. vietā; 
• Valerijs Vorobjovs - 1250. vietā. 

 
TE reitings 

• Dāvis Rolis - 63. vietā; 
• Enija Paula Aploka - 211. vietā; 
• Dāvids Špaks - 757. vietā; 
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• Evelīna Ķīvīte - 791. vietā. 
 

Vērtējums - Ļoti labi 

4.4. Atbalsts izglītojamiem 

4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts 

Skola sniedz nepieciešamo psiholoģisko atbalstu saviem izglītojamiem, lai viņi varētu 
būt droši realizējot dotos uzdevumus. Ikviens treneris iegūstot sporta veida trenera specialitāti, 
iegūst pamazināšanas psiholoģijā. Tādēļ, gan treniņu procesā, gan sacensībās, izzinot savus 
izglītojamos, viņi spēj sniegt psiholoģisko atbalstu. Nepieciešamības gadījumā ir iespējams 
piesaistīt speciālistus. 

Izglītības iestādes darbs organizēts atbilstoši Darba kārtības un iekšējās kārtības 
noteikumiem, kas atrodas sporta programmas realizācijas infrastruktūrās redzamā vietā. 
Ugunsdrošības, darba drošības un darba aizsardzības prasības tiek ievērotas atbilstoši LR darba 
likumam. 

Visiem pasākumiem ir izstrādātas drošības instrukcijas. Sporta skolas administratīvajās 
telpās (“Jūrmalas parks 5” un Liedaga iela 7, Liepāja) atrodas medicīnas aptieciņa. Sporta 
sacensībās vienmēr tiek nodrošināta medicīniskā darbinieka klātbūtne. Treneru kolektīvs 
apmācīts pirmās palīdzības sniegšanai. Braucienos uz sacensībām treneri tiek nodrošināti ar 
medicīnisko aptieciņu pirmās palīdzības sniegšanai. 

Liepājas Tenisa sporta skolas izglītojamie, treneri un pārējais personāls ir iepazīstināts 
ar evakuācijas plānu, iekšējās kārtības noteikumiem, darba kārtības noteikumiem un drošības 
noteikumiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

Pedagoģiskie darbinieki un sporta treneri tiek instruēti par rīcību ārkārtas situācijās un 
par evakuācijas plāna īstenošanu ekstremālā situācijā. 

Liepājas Tenisa sporta skolā izglītojamo veselības kontroli veic sporta skolas medmāsa 
(fizioterapeits), kā arī Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Sporta medicīnas centra ārstu 
brigāde, kas veic pārbaudi vienu reizi gadā pēc iepriekš saskaņota plāna. Pārbaudāmo 
izglītojamo saraksti tiek sastādīti un nosūtīti Sporta medicīnas centram. Izglītības iestādes 
vadība veic mērķtiecīgu sadarbību ar medicīnas darbiniekiem un izglītojamo vecākiem. Līdz ar 
to veiksmīgi tiek veikta sportistu veselības uzraudzība. Pamatojoties uz izglītojamo veselības 
stāvokļa negatīvām izmaiņām, iestāde, sadarbībā ar sporta skolas medmāsu (fizioterapeitu), 
ģimenes ārstiem, nozīmē atkārtotu izglītojamā veselības pārbaudi pie Liepājas pašvaldības 
dibinātā Sporta veselības centra speciālistiem. 

Sporta veselības centrs (kods - 1700-00172) izveidots, lai nodrošināt visu sporta veidu 
un vecuma sportistiem kvalitatīvu sporta diagnostikas un rehabilitācijas pakalpojumu 
pieejamību, kas nodrošinās kvalitatīvāku treniņu procesu sportistiem, kā arī uzlabos traumu 
profilaksi, kas savukārt ļaus sasniegt labākus rezultātus. 

 
Vērtējums - Ļoti labi 

4.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

Pamatojoties uz MK 2009. gada 24. novembra noteikumiem Nr. 1338 “Kārtība, kādā 
nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” skolā ir 
izstrādāti visi nepieciešamie reglamentējošie dokumenti par drošību pasākumos, skolas 
teritorijā un tenisa kortos, ar tiem ir iepazīstināti visi izglītojamie un personāls. Izglītojamie un 
personāls ir apmācīti kā rīkoties ārkārtas situācijās un evakuācijas gadījumā, par iepazīšanos ar 
noteikumiem visi parakstās attiecīgajos dokumentos. Tiek apkopota vecāku un medicīnas 
darbinieku sniegtā informācija par izglītojamo veselības stāvokli un atsevišķu individuālajām 
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vajadzībām. Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Sporta medicīnas centrs veic izglītojamiem 
padziļināto profilaktisko apskati. 
 
Vērtējums - Ļoti labi 

4.4.3. Atbalsts personības veidošanā 

Liepājas Tenisa sporta skolā katru gadu ir sagatavots sporta pasākumu kalendārs, ko 
organizē sporta skola vietējā, Latvijas un Eiropas mēroga sacensībām. Visprestižākais turnīrs, 
ko rīko sporta skola ir “Tennis Europe” ietvaros rīkotais starptautiskais turnīrs U-14 un U-12 
vecuma grupā, kurā katru gadu piedalās jaunie tenisisti no aptuveni piecpadsmit pasaules 
valstīm. Sākot ar 2019.gadu tiek organizēti divi starptautiskie ITF turnīri U-18 vecuma grupā, 
kurā piedalās aptuveni piecpadsmit pasaules valstis. Liepājas Tenisa sporta skola ir rīkojusi arī 
Latvijas čempionātus, kā arī divus gadus šeit ir norisinājies Deivisa kausa izcīņa, kur tenisa 
sporta skolas izglītojamiem ir iespēja būt par Deivisa kausa bumbiņu bērniem. Tenisa skola ir 
kļuvusi populārāka ar teicamo sacensību organizāciju. Līdz ar to arī izglītojamiem ir iespēja 
piedalīties dažādu līmeņu sacensībās pat neizbraucot no Liepājas. 

Liepājas Tenisa sporta skola organizē dažādus pasākumus, kuros var piedalīties visi 
tenisa sporta skolas izglītojamie. Tiek rīkoti dažādi pasākumi, kā piemēram, Olimpiskās dienas 
pasākums, Ziemassvētku pasākumi, izglītojamie darbojās turnīru organizēšanā un tiesāšanā 
tenisā un pludmales tenisā. 2019. gada februārī un aprīlī ar Latvijas tenisa savienības atbalstu 
tika organizēti audzēkņu, kā līdzjutēju braucieni uz Federācijas kausa Pasaules I un II grupas 
spēlēm Rīgā. Jaunākie izglītojamie regulāri apmeklē U10 Tenisa pasākumus. 
 
Vērtējums - Labi 

4.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā 

Izglītojamiem ir iespēja iegūt profesionālās ievirzes izglītību licencētajās sporta 
programmās. Skolā ir pieejama informācija par tālākās izglītošanās iespējām. Līdz šim ir bijusi 
sadarbība ar LiepU un LSPA studentiem, kuri mācās LiepU un LSPA un veic praksi sporta 
skolā. Pēc sporta skolas beigšanas saņemtā apliecība nodrošina iespējas strādāt par tenisa 
treneriem ārvalstu tenisa klubos, kā arī iegūt sporta speciālista izglītību tepat Liepājas 
Universitātē un Latvijā Sporta pedagoģijas akadēmijā. Turpinot mācības jebkurā citā augstākās 
mācību iestādē, absolventiem ir iespēja turpināt spēlēt tenisu universitāšu komandās.  

Sadarbībā ar bijušajiem izglītojamiem Adrianu Žgunu (Liepājas Tenisa sporta skolas 
absolvents, Federācijas kausa Pasaules I grupas Latvijas izlases kapteinis 2019. gadā, tenisa 
treneris ASV, Orlando, pirms desmit gadiem ATP rangā sasniedzis 431.vietu) un Anželu Žgunu 
(Liepājas Tenis sporta skolas absolvente, vada tenisa kortus Winter Park, Orlando, ASV) tiek 
rīkoti semināri vecākiem un izglītojamajiem par tālākām izglītības iespējām ASV. 

Sporta skolas treneri apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes un informē bērnus un 
vecākus par iespējām trenēties tenisā.  

Liepājas Tenisa sporta skolai ir izveidota tīmekļa vietne, kur ir ievietota skolas 
aktuālākā informācija, kas regulāri tiek atjaunota. 

Sporta skolai sadarbībā ar Latvijas tenisa savienību ir izstrādāta sistēma, pēc kuras 
vadoties labākajiem izglītojamiem ir iespēja piedalīties Latvijas jaunatnes meistarsacīkstēs, 
Latvijas čempionātos, kā arī vadoties pēc Latvijas reitinga atbilstošo vietu ieguvēji tiek iekļauti 
Latvijas izlasē. 

 
Izglītojamie aktīvi iesaistās sporta sacensību tiesāšanā, tādejādi iegūstot teorētiskās un 

praktiskās zināšanas tiesneša darbā. Tiek piedāvāts absolventiem kļūt par tenisa treneriem 
Liepājas Tenisa sporta skolā. 
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Vērtējums - Labi 

4.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

Sporta skolas izglītojamiem ir iespēja apgūt mācību programmas atbilstoši savām 
interesēm un spējām. Treneri cenšas ņemt vērā visu izglītojamo intereses, tāpēc treniņos tiek 
izmantotas dažādas treniņu metodes, kuras atbilst konkrēto vecumu grupu spējām. Treniņu 
procesā treneri ņem vērā sagatavotības līmeni, izglītojamā talantu un spējām. 

Spējīgākie izglītojamie piedalās nodarbībās un sacensībās vairākās vecuma grupās. 
Talantīgākie izglītojamie tiek iesaistīti Latvijas klubu čempionāta komandās. Treneri 
nodarbībās tehnikas paņēmienu apguves procesā izglītojamos sadala grupās, lai nodrošinātu 
diferencētu darbu. Treniņu procesa nodrošināšanai tiek izmantotas dažādas metodes: 
audzināšanas, mācīšanas, tenisa tehnikas, fizisko īpašību attīstīšanas un kustību iemaņu 
pilnveidošanas metodes, lai atbilstošās vecuma grupas, atkarībā no audzēkņu fiziskās 
sagatavotības, sasniegtu pēc iespējas labāku rezultātu. 

Traumu, slimību rezultātā neapgūto mācību vielu treneri novērš ar individuālu darbu, 
slodzes diferenciāciju nodarbībās. Audzēkņiem ir iespēja paaugstināt individuālo meistarību 
papildus nodarbībās. 

Izglītojamo dalība sporta sacensībās Liepājas Tenisa sporta skolā uzskatāma par 
prioritāti. Ir apzinātas izglītojamo intereses un vēlmes savu talantu izkopšanai. Ir nodrošināta 
spējīgāko izglītojamo augstākās sporta meistarības pilnveides iespējas.  

Sporta skola sistemātiski plāno, organizē, pārrauga un atbalsta personāla darbu. 
Izglītojamiem ir realizēts darbs teorētisko un praktisko nodarbību programmas ietvaros.  
 
Vērtējums - Labi 

4.4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām 

Liepājas Tenisa sporta skola dod iespēju nodarboties bērniem ar speciālām vajadzībām. 
Ja grupās ir bērni ar nelieliem veselības traucējumiem, tad treneri viņiem pievērš lielāku 
uzmanību un vajadzības gadījumā ikdienā plāno individuālus uzdevumus un vingrinājumus, 
kurus veic nodarbību laikā. Ja traucējumi ir lielāki, tad šie izglītojamie trenējas interešu 
izglītības grupās. 
 
Vērtējums - Pietiekams 

4.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

Liepājas Tenisa sporta skolā notiek regulāra sadarbība ar izglītojamā ģimeni izglītojamo 
izaugsmes veicināšanai. Visa jaunākā informācija tiek izsūtīta e-pastos izvietota pie ziņojuma 
dēļa tenisa kortos “Jūrmalas parkā 5”, Liepāja un LOC Tenisa hallē Liedaga ielā 7, Liepāja, kā 
arī atrodama tenisa skolas tīmekļa vietnē.  

Treneri regulāri informē izglītojamo vecākus par mācībām - treniņu procesu norisi, par 
izglītojamo sasniegumiem, kā arī apspriež, ko būtu vēlams pilnveidot un uzlabot izglītojamo 
sniegumā, lai pilnveidotu sportisko meistarību.  

Vecāki laicīgi tiek informēti par gaidāmajiem sporta un kultūras pasākumiem, par 
izglītojamo plānoto dalību tajos un nepieciešamo palīdzību no vecāku puses. Plānojot dalību 
sacensībās, vecāki tiek informēti par izglītojamo nepieciešamību piedalīties. Pēc sacensībām, 
savstarpēji sadarboties trenerim, izglītojamam un vecākiem, tiek analizēti izglītojamo 
sasniegumi un tiek pieņemti lēmumi sportiskās meistarības veikšanai. To izglītojamo vecāki, 
kuri regulāri piedalās dažāda līmeņa sacensībās, tiek iepazīstināti ar psiholoģiskiem padomiem 
tenisistu vecākiem. 
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Sadarbībā ar Skolas padomi tiek rīkoti semināri vecākiem un izglītojamiem ar dažādiem 
nozares speciālistiem no Latvijas un Eiropas. 

Liepājas Tenisa sporta skola, sadarbojoties ar pašvaldību, atbalsta izglītojamos no 
maznodrošinātām un daudz bērnu ģimenēm, nosakot mazāku vecāku līdzdalības maksu treniņu 
nodarbībām vai atbrīvojot no tās.  
 
Vērtējums - Labi 

4.5. Izglītības iestādes vide 

4.5.1. Mikroklimats 

Liepājas Tenisa sporta skola veicina izglītojamos, vecākos un skolas darbiniekos 
piederības apziņu un lepnumu par skolu. Tas tiek nodrošināts plānveidīgi, veidojot skolas tēlu 
sabiedrībā - organizējot pasākumus, informējot par sasniegumiem un aktualitātēm. Izglītojamo 
un treneru sasniegumi tiek novērtēti, par tiem informējot sporta skolas sapulcēs, svētku 
pasākumos, pašvaldības avīzē, skolas tīmekļa vietnē, preses relīzēs vietējiem mēdijiem un 
sociālajos tīklos. Sporta skolas iekšējos kārtības noteikumos nav pretrunu ar normatīvajiem 
aktiem. Pedagogi un izglītojamie regulāri tiek instruēti par iekšējās kārtības noteikumiem, kuri 
izstrādāti, ievērojot izglītojamo, pedagogu, treneru un darbinieku tiesības un pienākumus. 
Izveidota demokrātiski akceptēta iekšējās kārtības noteikumu izpildes sistēma.  

Jebkurš apmeklētājs ir laipni gaidīts sporta skolā. Attieksme pret apmeklētājiem ir 
laipna un korekta.  
 
Vērtējums - Ļoti labi 

4.5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība 

Liepājas Tenisa sporta skola kopš 2019.gada 19.marta ir noslēgusi līgumu ar SIA 
“Liepājas Olimpiskā centru” par 2019. gadā uzcelto LOC Tenisa halles laukumu un telpu nomu 
Liepājā, Liedaga ielā 7. Kā arī skolas programma tiek īstenota arī tenisa atklātajos kortos 
Liepājā, “Jūrmalas parks 5” teritorijā.  

Liepājas Tenisa sporta skolas ekspluatācijas drošības prasības reizi gadā uzrauga 
Veselības inspekcija un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Atbilstības novērtēšanai 
pieaicina atbildīgo uzraudzības institūcijas speciālistus, saskaņā ar normatīvajos aktos 
noteiktajiem termiņiem. Veikto pārbaužu akti ir reģistrēti žurnālā un pieejami izglītības iestādē. 

Liepājas Tenisa sporta skolas telpas atbilst sporta veida specifikai. Telpās izvietotas 
treneru, izglītojamo un pārējo darbinieku ģērbtuves un dušas, administrācijas darba kabinets, 
virtuve, palīgtelpa. Visas telpas ir tīras un kārtīgas.  

Telpas ir drošas izglītojamajiem un darbiniekiem. Ir evakuācijas plāni un norādītas 
izejas. Sporta skolai piederošā teritorija ir sakopta un uzturēta kārtībā, pieejama bezmaksas 
autostāvvieta. Telpas un mācību - treniņu bāzes ir modernas un drošas, ar labiekārtotām 
ģērbtuvēm un dušu telpām - atbilstoši mācību procesa prasībām. Nepieciešamajās vietās ir 
izvietoti evakuācijas plāni. Sporta skolas telpas un sporta bāzes tiek uzturētas atbilstoši 
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.  
 
Vērtējums - Ļoti labi 



17 
 

4.6. Izglītības iestādes resursi 

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Liepājas Tenisa sporta skolai ir starptautiskiem tenisa standartiem atbilstoša gan vasaras 
gan ziemas bāze ar nepieciešamo aprīkojumu un inventāru visām vecuma grupām. Sporta 
inventāra kvalitāte neapdraud izglītojamo drošību. Vasaras sezonā skola veic savu darbību 
Liepājā, “Jūrmalas parka 5” teritorijā un ziemas sezonā un vasarā nelabvēlīgu laikapstākļu laikā 
“LOC Tenisa halles” telpās un āra kortos Liepājā, Liedaga ielā 7. Līgumi par telpu nomu ir 
pieejami pie sporta skolas administrācijas. 

Jaunā “LOC Tenisa halles” infrastruktūra dod iespēju izglītojamiem saņemt atbilstošu 
apmācību visa gada garumā, vadot mācību procesa nodarbības uz tenisam paredzēta zāles 
seguma un atbilstoša izmēra laukumiem. Ir iespēja rīkot augstas raudzes starptautiskus tenisa 
turnīrus, kuros var piedalīties sporta skolas izglītojamie. Jaunā LOC Tenisa halle ir atbilstoša 
platforma jaunu sportistu pilnvērtīgai attīstībai un sagatavošanai gan veselīga dzīvesveida 
cienītājiem, gan tiem, kuri vēlēsies sasniegt augstus sportiskos rezultātus, lai nestu Liepājas un 
Latvijas vārdu pasaulē. 

 Izglītības iestādē pieejama dažāda veida literatūra par tenisu, kā arī internetā var 
iepazīties ar tenisa apmācību video versijā. 

Ikdienā sporta skolā strādā tehniskie darbinieki, kas rūpējas par iekārtu un inventāra 
apkopi un remontu, uzturot tos patstāvīgā lietošanas kārtībā un drošus ekspluatācijā.  
 
Vērtējums - Ļoti labi 

4.6.2. Personālresursi 

Liepājas Tenisa sporta skolā strādā 11 treneri un visi viņi atbilst amatu prasībām. Sešiem 
treneriem, kuri strādā sporta skolā ir “B” kategorijas treneru sertifikāts un augstākā sporta un 
pedagoģiskā izglītība. Vienam trenerim ir 2018.gadā iegūta augstākā pedagoģiskā izglītība. Trīs 
treneriem ir “C” kategorijas trenera sertifikāts un viens treneris iegūst augstāko pedagoģisko 
izglītību Liepājas Universitātē un strādā ar Latvijas Sporta federācijas padomes atzinumu par 
tiesībām strādāt par sporta treneri. Sporta skolas direktora vietniecei izglītības jomā ir bakalaura 
grāds pedagoģijā. Sporta skolas direktoram ir profesionālais maģistra grāds informācijas 
tehnoloģijā un informācijas tehnoloģijas projektu vadītāja profesionālā kvalifikācija, 
nepieciešamais kredītpunktu skaits apgūstot profesionālo maģistra grādu Vispārējās izglītības 
skolotājs (sportā) un iegūta Liepājas Tenisa sporta skolas profesionālās ievirzes izglītības 
programmas - “8130 33 Teniss” apliecība.  

Sporta skolas pedagogu un tenisa treneru pilnveides process notiek gadu no gada. 
Izglītības iestādes pedagoģiskie darbinieki regulāri piedalās gan Latvijas treneru tālākizglītības 
rīkotajos semināros, gan Latvijas tenisa savienības rīkotajos starptautiskajos semināros, 
tādejādi pilnveidojot savu kvalifikāciju. 

2019. gadā notika pieredzes apmaiņas brauciens uz Minsku, Baltkrievijā, kurā treneri 
piedalījās seminārā par jaunākajām treniņu metodēm pasaulē, izglītojamie piedalījās treniņu 
nometnē kopā ar Baltkrievijas izlasi, piedalījās starptautiskajā “Tennis Europe” U14 turnīrā un 
skolas vadība guva pieredzi Minskas slēgtās tenisa halles darbību un infrastruktūru. 

Kvalifikācijas pilnveides pasākumi ietverti izglītības iestādes attīstības plānā. Sporta 
skolas vadība veicina, materiāli stimulē un atbalsta pedagogu individuālo darbu teorētisko 
mācību treniņu procesa uzlabošanā un mācību metodisko materiālu izstrāde.  

Personāls pilnveido savu kvalifikāciju plānveidīgi un mērķtiecīgi, ievērojot izglītības 
stratēģiju. Skolas vadība veic pedagogu sastāva un izmaiņu analīzi, piesaistot bijušos 
izglītojamos sporta treneru darbā, tādejādi atjaunojot treneru kolektīvu.  
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Vērtējums - ļoti labi 

4.7. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes 
nodrošināšana 

4.7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Liepājas Tenisa sporta skolas pašvērtējums aptver visas sporta skolas darba jomas un 
aspektus. Skolas pašvērtējums ir objektīvs un pamatots. Pašvērtēšanas procesā tiek iesaistīts 
viss izglītības iestādes personāls un sporta pārvalde. 

Izglītības iestādes pašvērtēšanā tiek uzsvērtas sporta skolas stiprās puses, tiek izvērtētas, 
ko darba gaitā nepieciešams uzlabot un tas tiek ņemts vērā, plānojot turpmāko darbu. 
Pašvērtējums pieejams publiskai apskatīšanai sporta skolas tīmekļa vietnē 
http://teniss.liepaja.lv sadaļā “Skola”, “Dokumenti”.  

Katru gadu sporta skola sagatavo darba plānu kārtējam mācību gadam, pirms tam veicot 
iepriekšējā gada darba plāna izpildes analīzi.  

Regulāri tiek pilnveidots skolas perspektīvais plāns. Perspektīvās attīstības plāna 
izstrādē tiek piesaistīta Sporta pārvalde un pašvaldība. Izglītības programmu mērķu un 
uzdevumu īstenošanai izstrādāts mācību līdzekļu, inventāra, aprīkojuma un citu nepieciešamo 
resursu pilnveides un atjaunošanas plāns.  

Darbs tiek plānots pamatojoties uz darba analīzi. Liepājas Tenisa sporta skolas 
pilnveides process notiek gadu no gada. Attīstības plāns tiek regulāri koriģēts, saistībā ar 
Latvijas tenisa savienības, valsts un pašvaldības stratēģijām. 

Notiek inventāra un tehnoloģisko iekārtu atjaunošana atbilstoši finansiālām iespējām un 
perspektīvajam plānam. 
 
Vērtējums - Ļoti labi 

4.7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Liepājas Tenisa sporta skolas pedagoģiskās padomes sēdes notiek divas reizes ceturksnī 
un biežāk. 

Izglītības iestādē atrodas visa normatīvajos aktos nepieciešamā obligātā un noteiktā 
dokumentācija. Personu lietās darba līguma neatņemama sastāvdaļa ir personāla amatu 
apraksti, ar ko darbinieki ir iepazīstināti stājoties darbā. Visa dokumentācija atbilst 
izstrādāšanas un noformēšanas prasībām un sakārtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai. Skolā tiek 
ieviesta elektroniskā dokumentu vadības sistēmas “Lietvaris”. 

Izstrādāta vadības shēma, kas nodrošina konkrētas prasības, informē administrācijas un 
pedagoģiskos darbiniekus, kā uzlabot sporta skolas darbu. Regulāri tiek apspriests darbības 
vērtējums, vismaz reizi gadā tiek veiktas pedagogu anketēšana un individuālas pārrunas par 
skolas, pedagoga darbību, darbības perspektīvām, ieteikumiem, uzlabojumiem un tiek pieņemti 
lēmumi sporta skolas darbības uzlabošanai. 

Sporta skolas direktors veiksmīgi plāno un organizē izglītības iestādes darbu, uzstādot 
personālam pienākumus un uzdevumus, kontrolējot to izpildi ar plānošanas sapulcēm reizi 
nedēļā. 

Metodiskais darbs tiek veikts ciešā sadarbībā ar IZM Sporta departamentu, Latvijas 
tenisa savienību un sporta pārvaldi. 

Izstrādāta sporta skolas darbības un mācību procesa organizācijas nepieciešamo 
dokumentu izveides, pielietojuma un pārraudzības kārtība. Katrs treneris ir izstrādājis 
perspektīvo izglītojamie gada plānu sākot no MT-4 līdz ASM grupām. Skolas administrācija 
atbalsta un veicina sporta treneru darbu sportistu sagatavošanā un metodisko materiālu izstrādē. 
Sporta skola lielu uzmanību pievērš treneru izglītībai un atbilstošu darba apstākļu izveidei. 
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Vērtējums - Ļoti labi 

4.7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Liepājas Tenisa sporta skola regulāri sadarbojas ar pašvaldības un valsts institūcijām 
darba organizācijas jautājumos. Sadarbība ir attīstību veicinoša. Notiek vadības, pedagogu un 
dibinātāja dialogs mācību treniņu procesa un materiālās bāzes dinamiskais uzlabošanai 
izglītības iestādē. 

Sporta skolai ir cieša sadarbība ar Liepājas pilsētas domes Sporta pārvaldi, Liepājas 
pilsētas Izglītības pārvaldi, Latvijas sporta izglītības iestāžu “Direktora padomi” un Latvijas 
tenisa savienību. Sporta skolas direktors ir biedrības “Latvijas tenisa savienība” treneru 
padomes dalībnieks. 
 
Vērtējums - Ļoti labi 
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5. Citi sasniegumi 

Liepājas Tenisa sporta skolas izglītojamie ir motivēti, lai sasniegtu augstus rezultātus 
un varētu pārstāvēt Latvijas valsts izlasi. Tieksme sasniegt augstākus rezultātus veicina katra 
sportista fizisko spēju attīstību. Tas prasa regulāru un mērķtiecīgu specifiku sporta treniņu 
darbu, kā arī spējas mobilizēties sacensībām. 

Skolas izglītojamie ir motivēti trenēties izvēlētajā sporta veidā, lai sasniegtu augstus 
rezultātus un nodarbotos ar sportu un veselīgu dzīves veidu arī pēc sporta skolas beigšanas. 
Sporta skolu beigušie izglītojamie, kuri piedalījušies augstākā mēroga sporta sacensībās un ir 
kā paraugs jaunajiem sportistiem. 

Sporta skolas treneri regulāri piedalās tālākizglītības kursos, Latvijas tenisa savienības 
rīkotajos semināros, tā paaugstinot kvalifikāciju, lai izmantotu jaunākās atziņas savā darbā. 
Sporta skola apmaksā treneru tālākizglītības kursus. 

Sporta skola popularizē un veicina veselīga dzīvesveida un sporta ieviešanu audzēkņu 
un vecāku ikdienā. 
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6. Turpmākā attīstība 

1. Pilnveidot un attīstīt izglītības vidi, veicināt tenisa kā sporta veida attīstību 
pilsētā, Latvijā un ārpus tās teritorijas. 

2. Pilnveidot sportistu sasniegumu vērtēšanu un analīzi.  
3. Dažādu jaunu treniņu metožu un jaunāko zinātnisko atziņu ieviešana mācību 

treniņu procesā.  
4. Trenēšanas metožu dažādošana un pilnveidošana. 
5. Izglītojamo pašapziņas celšana par sasniegtajiem rezultātiem, sasniegumu 

popularizēšanas lokālos mēdijos.  
6. Sporta skolas tēla veidošanas procesa pilnveidošana. 
7. Uzlabot skolas un vecāku sadarbību, lai nodrošinātu izglītojamo atbildību pār 

iepriekšējās kārtības un drošības noteikumu ievērošanu. 
8. Pilnveidot sadarbības formas, kas veicinātu izglītojamo un vecāku līdzdalību 

sporta skolas dzīvē un līdzatbildību par sava bērna sportiskajiem sasniegumiem.  
9. Informēt izglītojamos par sporta tālākizglītības iespējām. 
10. Sporta skolas pārvaldības sistēmas ieviešana, kuras mērķis būtu nodrošināt 

informācijas apkopošanu tiešsaistes datu bāzē, kas, organizējot sporta skolas 
darbu, būtiski vienkāršotu informācijas apmaiņu starp sporta skolas 
administrāciju, treneriem, izglītojamiem un viņu vecākiem. 

 
Liepājas Tenisa sporta skolas direktors 

 
                                Elans Zīverts   
                                      (Vārds, uzvārds)              (paraksts) 

 
SASKAŅOTS 

 
Liepājas pilsētas Domes priekšsēdētāja vietnieks kultūras un sporta jautājumos 

 
(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums) 

 
Atis Deksnis 

  
                        (Vārds, uzvārds)                                                  (paraksts) 


